
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
 
                 Διαβατά, 26 Φεβρουαρίου 2021 
 
            

           Δελτίο Τύπου     
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΜΙΚΗΣ 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 

Ταχ. Δ/νση      : Δ. Κομνηνού 6-8 
Τ. Κ. - Πόλη : 570 08 Διαβατά  

Πληροφορίες : Γαλανός Δημήτριος  
Τηλέφωνο : 2310 781751    
e-mail : mail@1dim-ionias.thess.sch.gr  
Ιστοσελίδα : https://1stprimaryschooldiavata.gr  

      
ΘΕΜΑ: «Εγγραφές μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022». 

 

Οι εγγραφές στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22 θα πραγματοποιηθούν 

από 1 έως 20 Μαρτίου 2021. Σας επισημαίνουμε ότι τη σχολική χρονιά 2021-2022 στην Α΄ τάξη 

του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως 31-12-2015. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου 

είναι τα εξής: 

1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι για 

την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση 

του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές 

μονάδες. Μόνον σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης του Πιστοποιητικού Γέννησης θα 

ζητείται από τους γονείς. 

2. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση 

άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 

3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (αποστέλλεται). 

4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του 

μαθητή- Λογαριασμός ρεύματος ή τηλεφώνου. 

5. Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο 

Δημοτικό. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της «Βεβαίωσης Παρακολούθησης», το 

νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από γονέα ή 

κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό. 

6. Αίτηση του γονέα (αποστέλλεται).  
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Όλες οι εγγραφές, για όλα τα δημοτικά των Διαβατών, θα γίνουν στο 1ο Δημοτικό 

Σχολείο Διαβατών από 1 έως 20 Μαρτίου 2021 και ώρες 08:30 έως 09:30 και από τις 10:00 

έως 11:00.  

 

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, οι γονείς μπορούν να αποστέλλουν τα δικαιολογητικά και 

σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 1dimdiavaton@gmail.com . Όσοι γονείς 

θέλουν να εγγράψουν το παιδί τους μέσω φυσικής παρουσίας, θα πρέπει να κλείνουν ραντεβού στο 

τηλέφωνο 2310 781751, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού.  

Παρακαλούμε να τηρήσετε τα απαιτούμενα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορονοϊού και 

την αποφυγή συγχρωτισμού.  

Μετά από το πέρας των εγγραφών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που έχουν 

κατατεθεί, συντάσσεται κοινός πίνακας εγγραφέντων και για τα τρία σχολεία της περιοχής. Οι 

μαθητές, που έχουν αδέρφια σε κάποιο από τα τρία σχολεία εγγράφονται αυτοδίκαια στο σχολείο 

που φοιτούν τα αδέρφια τους. Οι υπόλοιποι μαθητές διανέμονται μέσω διαδικασίας κλήρωσης και 

στα τρία σχολεία της περιοχής. Στη συνέχεια αναρτάται πίνακας εγγραφέντων μαθητών και από τα 

τρία σχολεία. 

 

 

Ο Διευθυντής του Σχολείου 

 

 

                                                                                    Γαλανός Δημήτριος 
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